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Vairavo
neblaivūs

Saugumu rūpintis turi pats
vairuotojas

Naujai paskelbtame neblaivių vairuotojų sąraše – aštuonios pavardės.

Ramūnas ZLATKUS, Anykščių
technologijos mokyklos direktorius: “Šiandien atkreipiau dėmesį,
kad lekiančių „su vėjeliu“ nebuvo,
nors paprastai tokių sutinku”.

2 psl.
šiupinys
PARODA. Anykščių menų centras sausio 7 dieną (trečiadienį)
17.15 valandą kviečia į tautodailininkės Reginos Sasnauskaitės ir
medžio ažūro kūrėjo Rimvydo Matijaškos parodos atidarymą Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre (Vilniaus g. 36,
Anykščiai). Įėjimas nemokamas,
paroda veiks iki 2015 02 06.

Prisidėjo. Anykščių policijos
darbuotojai dalyvavo akcijoje „Pasidalinkime“ ir prisidėjo prie trijų
šeimų gerovės. Policininkai dovanas į šias šeimas nuvežė patys.
Loterija. „Anykštos“ prenumeratos loterijos nugalėtojus skelbsime šeštadienio laikraštyje. Prenumeratos kvitų kopijų lauksime iki
ketvirtadienio vakaro. Priminsime,
jog pagrindinis prenumeratos prizas benzopjūklas.

5 psl.

Anykščiai sutinka eurą –
bankuose baigiasi pinigai
Nuo sausio 1-osios pradėjęs cirkuliuoti euras į Anykščių padangę
įsklendė plastiškai, tiesa, jau sausio 2- ąją „Norfoje“ pritrūko kai
kurių produktų, o sausio 5- tąją Anykščių bankuose ėmė trūkti ir
pačių eurų.

Dramblys. Kasmet Trijų Karalių šventėje Troškūnuose galima
pamatyti dramblį... Tereikia nueiti
į bažnyčią ir atidžiau pasidairyti po
senutėlę, dar iš Bernardinų laikų,
išlikusią Betliejaus stainelę su figūrėlėmis.

Gerumas. Pirmąją šv. Kalėdų
dieną, Viešintų miestelio jaunimas
dovanojo rankų darbo žaisliukus
tiems žmonėms, kurie atėjo į bažnyčią. Dovanas jaunimas Viešintų
mokykloje.

Viename iš didžiausių Kavarsko seniūnijos kaimų gyvenamąją vietą deklaruoja 210
gyventojų.

3 psl.

Areštinė. Anykščių policijos
komisariato areštinė laikinai neveikia, nes taupomi ... policininkai. Litus keičiant į eurus padidėjo
pareigūnų darbo krūvis, todėl nuspręsta darbų apimtį mažinti areštinės sąskaitą. Tiesa, Anykščių policijos viršininkas Rimantas Čepulis
anykštėnus guodė, kad kam yra didelis poreikis patekti už grotų – šią
„paslaugą“ gaus, tik „sėdėti“ teks
ne Anykščiuose, o Utenoje.

Pagalba. Siaurojo geležinkelio
direktorius Gintaras Kerbedis tuoj
po Naujųjų Metų švenčių su prierašu „pagalba internetu“ bičiuliams
išsiuntinėjo „smetonišką“ reklamą:
„Jei greitu laiku norite pataisyti
savo sveikatą, gerkite kefyrą...“

Dabužiai - kaimas nuo dvaro

Anykščių „Norfoje“ – sovietmečio vaizdai.
Autoriaus nuotr.

Po Naujųjų metų, sausio 2-ąją,
užsukę į Anykščių Vilniaus gatvėje
esančią „Norfą“ pirkėjai galėjo pagalvoti, kad ima veikti Rusijos įvestas koks embargas – kai kuriose lentynose prekių buvo likę tiek, kiek ir
sovietmečiu, dar kitose, kurios buvo
visiškai tuščios, kabėjo atsiprašymo
lapeliai, kuriuose buvo rašoma, kad
„prekių šiandien nebus“. Tiesa, jau
savaitgalį prekių tiekimas į „Norfą“
vėl atsistatė.
Anykščių „Maxima“ su euro iššūkiu susidorojo gerai, tiesa, kiek raudonesnės nei įprasta buvo pardavėjos, bet grąžą tvarkingai atiduodavo
eurais. „Maximos“ salėje sutikta šio
centro vadovė Luana Grigaravičienė sakė, kad perėjimas prie naujų
pinigų vyksta be jokių ekscesų.
Anykščių kavinės „Erdvė“ savininkė Rita Šimkienė teigė, jog kavinė taip pat nepatiria nepatogumų
dėl besikeičiančių pinigų. „Viskas gerai, galima mokėti ir litais,
ir eurais, tik bėda, kad bankuose

baigiasi euro banknotai“,- sakė
R.Šimkienė.
Išties, pirmadienį apie pietus litus į eurus Anykščiuose keitė tik
„SEB“ ir Swedbank“, o Medicinos
ir „Šiaulių“ bankuose eurų jau nebebuvo. „Čia gi bankas, pinigų turėtų būt?“- paklausiau. „Turėtų, bet
nėra, laukiam atvežant“,- lakoniškai
atsakė „Šiaulių“ banko kasininkė.
Tiesa, dalį žmonių nuo keitimo bankuose atbaidė reikalavimas keičiant
didesnę sumą turėti asmens dokumentą. „Eikit į paštą, ten keičia be
dokumentų“,- patarinėjo bankų kasininkės. Beje, pastebėjau, kad kai
kurie žmonės, susimokėję mokesčius, grąžą dar prašo atiduoti litais,
kasininkėms tenka pavargti, kol įrodo, kad to daryti jos nebegali.
Anykščių pašte išsikeisti pinigų
laukė net dvi eilutės pagyvenusių
žmonių. Ten dokumentų neprašė,
bet nekeitė ir daugiau kaip 1000
eurų. Taigi, norint pasikeisti daugiau litų, žmogui vėl tenka pėdinti

Vicemeras buvo pakviestas pasiaiškinti FNTT

Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt
į eilės pabaigą. „Taip, turim, keičiam“,- paklausta, ar užtenka eurų,
sakė Anykščių pašto viršininkė
Rasa Falkauskienė.
Vienintelė vieta, kuri nusprendė
„piketuoti“ eurą – Anykščių turgus.
Penktadienį turgus visiškai nedirbo, o dirbti turbūt pradės visa jėga,
kai dauguma gyventojų pasikeis
litus. Nors nieko nuostabaus, net ir
Ukmergės „Eifelyje“ dalis parduotuvių dėl tos pačios priežasties penktadienį ir šeštadienį dar nedirbo.
Beje, reiktų pažymėti, kad Lietuva į eurozoną žengia nelabai tinkamu metu. Pirmadienį euro vertė
smuko žemiausiai per beveik devynerius pastaruosius metus, nes
kilo spekuliacijos, esą Europos
centrinis bankas sieks išvengti defliacijos, nes ES ekonomikos patiria
itin rimtų sunkumų.
Lietuvos banko duomenimis,
2014 m. pabaigoje Lietuvos bankuose buvo laikoma rekordinė indėlių suma 50,3 mlrd. Lt.
Gyventojų šiemet laukia naujovės - 2015-ųjų pavasarį pajamas
Valstybinei mokesčių inspekcijai
deklaruojantys gyventojai privalės
sumokėti mokesčius nuo 3 tūkst.
eurų per metus viršijančių palūkanų už bankuose laikomus indėlius.
Šio mokesčio mokėtojai galėtų
tapti tik milijonus indėliuose laikantys žmonės..

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

grazina.s@anyksta.lt

Pirmadienį Anykščių savivaldybės vicemeras Donatas Krikštaponis telefonu buvo priverstas aiškintis FNTT (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba). FNTT Pinigų plovimo ir prevencijos
valdybos viršininku Sigitu Šileikiu prisistatęs vyras rajono socialdemokratų partijos vadovui D. Krikštaponiui leido rinktis – nepadėjus telefono tuoj pat susisiekti su banku arba jo sąskaitos bus
užblokuotos 18 mėnesių.
„Apie 14 valandą man paskambino iš FNTT, prisistatė Pinigų
plovimo ir prevencijos valdybos
viršininku Sigitu Šileikiu ir pasakė,
kad iš mano sąskaitų labai didelėmis sumomis išgryninami pinigai.
Pareigūnas aiškino, kad FNTT
įtaria sukčiaujant banką ir atlieka
tyrimą. Paminėjo net bankininkės
Mikalajūnienės pavardę. Pasakiau,
kad Mikalajūnų Anykščiuose kaip
ir negirdėti, tačiau aš tuoj pat nueisiu į banką patikrinti, kas vyksta su
mano sąskaitomis, nes pats elektronine bankininkyste nesinaudoju, pavedimus daro mano įmonės

buhalterė (D.Krikštaponis yra kaimo turizmo sodybos savininkas)
- „Anykštai“ pasakojo vicemeras
D. Krikštaponis. - Tada FNTT pareigūnas liepė man rinktis – tuoj
pat, neišjungus telefono, surinkti
numerį 1884 ir susitarti su banku
arba mano sąskaitos bus užblokuotos 18 mėnesių...
Surinkęs 1884, D. Krikštaponis
išgirdo, kad pokalbis bus įrašomas
ir savo ruoštu pranešė, kad taip pat
įjungta ir jo telefono įrašymo įranga.
Pokalbiui įgavus vis daugiau
įtartinų detalių vicemeras skambintojui pažadėjo antradienį pats

Vicemerą Donatą Krikštaponį telefoninis sukčius beveiki įtikino, kad reikia skubėti aiškintis į FNTT.
nuvykti į Šermukšnių 5.
„Internete susiradau FNTT
kontaktus. Tikrai matau Pinigų
plovimo ir prevencijos valdybos
viršininku dirba Sigitas Šileikis...
suradau jo telefono numerį. Skambinu – niekas nekelia ragelio. Tada

paskambinau FNTT sekretorei ir
sužinojau, kad FNTT nieko nekviečia pasikalbėti telefonu. Tada
paskambinau bankui, policijai...“,
- pasakojo vicemeras, kad buvo
ne juokais išgąsdintas telefoninio
sukčiaus.

KONKREČIAI
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Į avariją pateko garsus išeivis

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Sekmadienį į avariją ties Antraisiais Svirnais pateko Ukrainoje
gyvenantis anykštėnas leidėjas, bendrovės „Baltia Druk Ltd” savininkas Virginijus Strolia. Visureigį „Nissan X-Trail” vairavęs
53-ejų verslininkas nenukentėjo, tačiau į ligoninę išvežta kartu su
juo važiavusi keleivė.
Pirminiais duomenimis, avarija
įvyko dėl slidžios kelio dangos. Į
V.Strolios vairuojamą visureigį
rėžėsi kitas „Nissanas” – jauno
kupiškėno vairuojama „Primera”.
Abiejų automobilių vairuotojai
buvo blaivūs, niekam daugiau,
išskyrus visureigio keleivę, medikų pagalbos neprireikė.
Anykščių policijos komisariatas pirmadienio popietę dėl
autoįvykio nebuvo pradėjęs
ikiteisminio tyrimo – buvo laukiama atsakymo iš medikų apie
„X-Trail” keleivės patirtus suža-

lojimus.
V.Strolia į Lietuvą, į savo sodybą Pienagalio kaime (Troškūnų sen.), atvažiavo prieš Naujuosius metus. Lietuvoje jis ruošėsi
pabūti porą savaičių.
Sekmadienio vakarą Anykščių rajono keliai buvo šlykštūs,
griovius pamatė ne vienas automobilis. Policija gavo pranešimą
ir apie autoįvykį Sedeikių kelyje
– ten apsivertė mikroautobusas.
Vairuotojas, mikroautobusu važiavęs vienas, per avariją nenukentėjo.

Kijeve gyvenantį anykštėną leidėją Virginijų Strolią tėviškės keliai pasitiko nesvetingai.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Abu „Šilelio“ žurnalistai –
„tvarkiečių” sąraše
Vyriausioji rinkimų komisija paskelbė partijos „Tvarka ir teisingumas“ kandidatų į Anykščių rajono Tarybą sąrašą. „Tvarkiečiai“
pirmieji Anykščiuose pradėjo tvarkytis rinkimų dokumentus.
Partijos „Tvarka ir teisingumas“
kandidatų į Anykščių rajono Tarybą sąraše 30 asmenų. Sąrašo lyderis - kandidatas į Anykščių merus
Raimundas Razmislavičius. Toliau
rikiuojasi Vytautas Galvonas, Birutė Kavolienė, Rimas Steponėnas

ir Alvydas Janickas. „Tvarkiečių“
kandidatų sąraše yra ir abu laikraščio „Šilelis“ korespondentai – Žilvinas Pranas Smalskas, įrašytas
6-uoju, Ramunė Šaltenienė – 12oje vietoje. Šalia korespondentės
yra ir jos vyras Vilmantas Šaltenis

(14 vieta).
Priminsime, jog „Šilelis” ir dar
keli šalies regioniniai laikraščiai
yra siejami su vienu iš partijos
„Tvarka ir teisingumas” lyderiu
Petru Gražuliu.
10 vieta „tvarkiečių“ sąraše atiteko buvusiam rajono Tarybos nariui
Rimantui Butėnui, 22-oji kultūros
darbuotojai – Gražinai Kovaitei,
24-oji – tautodailininkui Robertui

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Matiukui, 28-oji futbolo treneriui
Juozui Šiaučiuliui.   
Pirmadienį elektroninėje sistemoje savo kandidatų į rajono Tarybą sąrašą užregistravo Arūnas
Liogė. Savo kandidatų į Anykščių rajono Tarybą sąrašą ves pats
A.Liogė. Antrąja šiame sąraše įrašyta liberalė Nijolė Aleknavičienė,
o trečiuoju - kaip ir A.Liogė, buvęs
konservatorius, Arvydas Pajuodis.

Ūkininkai susiskaičiavo pajamas ir derlių
Baigiantis 2014 metams Lietuvos statistikos departamentas suskaičiavo, kiek Lietuvos ūkininkai pagamino produkcijos. Taip
pat paskelbta, kiek išmokų 2014 metais gaus žemės ūkio sektorius
iš Europos Sąjungos
Gruodžio pabaigoje šalies ūkininkus jau pasiekė beveik 770
mln. Lt tiesioginių Europos Sąjungos išmokų. Už deklaruotus žemės
ūkio naudmenų ir pasėlių plotus
išmokėti 754 mln. Lt. Išmokų sulaukė daugiau kaip 104 tūkst. paramos gavėjų. Pagal specialiosios
paramos už pieną schemą išmokėta virš 15 mln. Lt, kuriuos gavo 24
tūkst. pieno gamintojų. Pieno gamintojams taip pat išmokėta visa
2014 m. skirta suma papildomoms
nacionalinėms tiesioginėms išmokoms už pieną mokėti: 39 tūkst.

ūkininkų sulaukė beveik 62 mln.
Lt. Nacionalinė mokėjimo agentūra planuoja, kad iki metų pabaigos išmokėta tiesioginių išmokų
suma viršys 885 mln. Lt.
O štai Lietuvos statistikos departamentas praneša, kiek produkcijos Lietuvos ūkininkai pagamino per 2014 m. metus. Situacija
tipinė – produkcijos padaugėjo, o
kainos sumažėjo. Lietuvos statistikos departamento teigimu, 2014
m. žemės ūkio produkcija sudarė
8,5 mlrd. litų (2,5 mlrd. EUR),
arba 6,8 procento mažiau nei 2013

m.
Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos 2014 m. pagaminta už 7,6 mlrd. litų (2,2 mlrd.
EUR), arba 8,7 procento mažiau
nei 2013 m. Augalininkystės produkcijos vertė sumažėjo 10,3 procento, nes 2014 m., palyginti su
2013 m.,13,3 procento krito augalininkystės produkcijos supirkimo
kainos, ypač javų (18,6 proc.), cukrinių runkelių (18 proc.) ir rapsų
sėklų (17,3 proc.), nors kai kurių
augalų derlius buvo didesnis (bulvių – 15,7 proc., javų – 7 proc.).
Gyvulininkystės produkcijos vertė sumažėjo 6,4 procento. Tam
įtakos turėjo 9,5 procento sumažėjusios gyvulininkystės produktų supirkimo kainos, iš jų galvi-

Vairavo neblaivūs
Naujai paskelbtame neblaivių vairuotojų sąraše – aštuonios pavardės.
Algys Sriubas (g.1960) spalio
18 d. Anykščių rajone, Svėdasų
miestelyje, vairavo automobilį,
būdamas neblaivus (0,79 prom.).
Jam paskirta 1 100 Lt bauda ir
atimta teisė vairuoti   transporto
priemones 13 mėn. Vitas Sedelskis (g.1969) spalio 16 d.
Anykščių rajone, Vikonių kaime, vairavo automobilį būdamas neblaivus (1,14 prom.) ir
neturėdamas teisės vairuoti. Jam

paskirta 4 000 Lt bauda. Audrius
Ražanskas (g.1967) spalio 31 d.
Anykščių rajone, Leliūnų kaime, vairavo automobilį būdamas
neblaivus (1,21 prom.). Jam paskirta 1 000 Lt bauda ir atimta
teisė vairuoti transporto priemones 12 mėn. Edvardas Kaminskas (g. 1962) spalio 24 d.
Anykščių rajone, Petkūnų kaime,   vairavo automobilį būdamas neblaivus (2 prom.). Jam

paskirta 2 000 Lt bauda ir atimta
teisė vairuoti transporto priemones 24 mėn. Artūras Bernadišius
(g. 1978) spalio 13 d. Anykščių
rajone, Troškūnų miestelyje,
vairavo automobilį būdamas neblaivus (0,5 prom.). Jam paskirta 1 000 Lt bauda ir atimta teisė
vairuoti transporto priemones 12
mėn. Vydas Bužinskas (g. 1967)
lapkričio 4 d. Anykščių rajone, Viešintėlių kaime, vairavo
automobilį būdamas neblaivus
(1,86 prom.), padarė eismo įvykį
ir iš jo pasišalino. Jam paskirta

temidės svarstyklės

09 Anykščių rajono gyventojas pastebėjo, jog išlaužus garažo duris,
buvo pavogti įvairūs daiktai. Pada-

ryta žala 490 Lt.
Padegė. 2014-01-03 apie 3.00 valandą Kavarsko seniūnijos gyvento-

Apvogė. 2015-01-02 policijoje
gautas pareiškimas, kad 2014-12-

jų – 14,8 procento, pieno – 10,9
procento, nors 2014 m., palyginti
su 2013 m., buvo daugiau išauginta galvijų (5,6 proc.), naminių
paukščių (5 proc.), primelžta pieno (5,5 proc.).
2014 m., palyginti su 2013 m.,
augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos apimtis padidėjo
3,4 procento: augalininkystės produkcija – 3,4 procento, gyvulininkystės – 3,5 procento.
Materialinės išlaidos 2014 m.,
palyginti su 2013 m., sumažėjo
2,1 procento. Tam įtakos turėjo
sumažėjusios sėklų ir sodinamosios medžiagos (8,3 proc.), trąšų
(8 proc.) ir savo gamybos pašarų
(7,8 proc.) kainos.
-ANYKŠTA

4 000 Lt bauda ir atimta teisė
vairuoti transporto priemones
48 mėn. Valentinas Būgas (g.
1973) lapkričio 9 d. Anykščių
rajone, Čekonių kaimo kelyje,
vairavo automobilį būdamas neblaivus (1,7 prom.). Jam paskirta 2 000 Lt bauda ir atimta teisė
vairuoti transporto priemones 24
mėn. Arvydas Niaura (g.1993)
lapkričio 9 d. Anykščiuose, Vilniaus g., vairavo automobilį būdamas neblaivus (1,82 prom.).
Jam paskirta 2 000 Lt bauda ir
atimta teisė vairuoti transporto
priemones 24 mėn.
-ANYKŠTA

jas, gimęs 1967 metais, pastebėjo,
jog padegtas jam priklausantis automobilis. Žala tikslinama.

spektras
Įspėjimas. Valstybinės mokesčių
inspekcijos žiniomis, apsimesdami
mokesčių inspekcijos darbuotojais, gyventojus lanko sukčiai, siūlydami namuose laikomų pinigų
surašymo paslaugą. Sukčiai netgi
atsineša falsifikuotą deklaraciją
„Valstybinės mokesčių inspekcijos
deklaracijos dokumentas”, į kurią
turėtų surašyti turimus litų ir eurų
banknotus. „Gyventojus raginame
būti budrius ir į namus neįsileisti
jokių „mobilių mokesčių inspekcijos kurjerių“, siūlančių namie suskaičiuoti ir suregistruoti turimas
santaupas“,- sako VMI Paslaugų
mokesčių mokėtojams departamento direktorė Stasė AliukonytėŠnirienė, pažymėdama, kad jokios
institucijos - nei VMI, nei FNTT,
nei Policijos - darbuotojai po namus nevaikšto ir turimų pinigų
neregistruoja ar keitimo paslaugų
neteikia.
Susirūpino. Seimo opozicijos
lyderis Andrius Kubilius atviru
laišku kreipėsi į Seimo Pirmininkę
Loretą Graužinienę dėl konkrečių
faktų, susijusių su Darbo partijos rinkimų kampanijos Vilniaus
mieste finansavimu. Kaip teigiama kreipimesi, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) interneto
puslapyje skelbiama vieša Darbo
partijos Vilniaus mieste gautų finansinių aukų deklaracija, kurioje
matyti, jog kandidatų į Vilniaus
miesto savivaldybę aukos savo
partijos rinkimų kampanijai siekia
net 442 462 Lt asmeninių lėšų, o
kai kurie kandidatai aukoja po kelias dešimtis tūkstančių litų. A. Kubilius teigia, kad tokie faktai kelia
didelį nerimą dėl galimo didelio
masto neskaidrių lėšų naudojimo
šios rinkimų kampanijos finansavimui.
Medicina.
Privačios
ir
valstybinės gydymo įstaigos šiuo
metu yra vienodo lygmens, dėl
to turėtų būti ir vienodai remiamos, sako sveikatos apsaugos
ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. R.
Šalaševičiūtė privačios medicinos atžvilgiu nesilaiko tokios
kategoriškos nuomonės kaip jos
pirmtakas buvęs sveikatos apsaugos ministras, dabartinis sveikatos
ir maisto saugos reikalų Europos
komisaras Vytenis Andriukaitis.
„Lietuvos sveikatos sistemą sudaro tiek valstybinės, tiek privačios
medicinos įstaigos - negalime jų
atskirti. Ir nors šiandien prioritetas teikiamas nemokamą gydymą
užtikrinančioms
valstybinėms
gydymo įstaigoms, neturėtume
pamiršti, kad jei ligonių kasa sudaro su privačia medicina sutartis,
abi įstaigos atsiduria vienodame
lygmenyje, taigi vienodai turime padėti remti ir ginti privačią
mediciną“ – teigia ministrė.
Nuomonė. Prancūzijos prezidento Fransua Olando pareiškimas, kad ekonominės sankcijos
prieš Rusiją turi būti nutrauktos,
yra jo asmeninė nuomonė. Tai pirmadienį per spaudos konferenciją
Europos Komisijoje pareiškė Europos Sąjungos užsienio politikos
tarnybos atstovė Ketrin Rėj. „Tai,
ką jis (F. Olandas) pasakė, buvo
pasakyta Prancūzijos vardu. Kai
dėl Europos Komisijos, tai aš jus
prašau grįžti prie ES viršūnių susitikimo gruodžio mėnesį rezultatų“,
- pabrėžė ji, atsakydama į klausimą, ar EK pritaria Prancūzijos prezidento pozicijai.
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spektras
Kainos. Seimo narys Kęstutis Masiulis kreipėsi į ūkio ministrą Evaldą
Gustą, prašydamas ištirti, kodėl maisto
produktų kainos Lietuvos parduotuvėse yra aukštesnės nei Vokietijoje
bei Baltarusijoje. Pasak jo, praėjusią
savaitę Baltarusijos naujienų tarnyba
paskelbė informaciją, kad Lietuvoje
prekybos centre „Rimi“ daugumos
maisto produktų kainos yra aukštesnės nei panašių produktų prekybos
centruose „Aldi“ Vokietijoje ir „Evroopt“ Baltarusijoje. „Galbūt baltarusiai
specialiai klaidina vartotojus, tačiau
Vokietijoje gyvenantys ar ten dažnai
besilankantys tautiečiai patvirtina,
kad tikrai kainos prekybos centruose
mažesnės nei Lietuvoje. Įvedus eurą
atsirado puiki proga valstybinėms institucijoms panagrinėti situaciją rinkoje, ar tarp prekybininkų ir tiekėjų nėra
draudžiamų susitarimų ir piktnaudžiavimų, o kainos neaukštinamos dirbtinai“, - sako Seimo narys.
Elektra. Praėjusių metų gruodį vidutinė elektros energijos rinkos kaina
Lietuvos elektros energijos biržoje sudarė 4,94 euro ct/kWh, paskelbė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės
komisija (VKEKK). Reguliuotojas
skaičiuoja, kad per mėnesį vidutinė
elektros kaina mažėjo 6 euro centais
- lapkritį ji kainavo vidutiniškai 5,00
euro ct/kWh. Vidutinė elektros kaina
mažėjo trečią mėnesį iš eilės. Per pastaruosius dvejus metus vidutinė mėnesinė elektros rinkos kaina žemiausia
buvo 2013-ųjų gruodį (3,82 euro ct/
kWh.), didžiausia - tų pačių metų spalį
(6,10 euro ct/kWh.).
Cigaretės. Po persekiojimo pasieniečiai sulaikė nuo kelio nulėkusį
mikroautobusą, kuriame buvo beveik
24 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių. Prieš vidurnaktį iš šeštadienio į
sekmadienį Valstybės sienos apsaugos
tarnybos (VSAT) Vilniaus rinktinės
Lavoriškių užkardos pareigūnai Vilniaus rajono Vitkiškių kaimo prieigose, prie sienos su Baltarusija, aptiko
įtartinų pėdsakų. Informacija buvo
perduota visiems apylinkėse patruliavusiems pasieniečių ekipažams. Mikroautobuse pasieniečiai aptiko 23750
pakelių cigarečių su baltarusiškomis
banderolėmis. Tokio krovinio vertė
Lietuvoje su mokesčiais būtų beveik
51 tūkst. eurų.
Rekomendacija. Amerikiečių verslo žurnalas „Forbes“ Lietuvą mini tarp
trijų šalių, kurias verta aplankyti 2015
metais. Trumpame aprašyme „Forbes“
Lietuvą vadina buvusia Sovietų Sąjungos respublika, esančia į rytus nuo
Danijos ir Švedijos, kuri ką tik tapo
euro zonos nare. „Atvykti po to čia,
tapo daug paprasčiau“, - rašo žurnalas.
Straipsnyje taip pat minimi du „iš trijų“ objektų, „kurie įtraukti į UNESCO
saugomų objektų sąrašą“ – „barokinis
šedevras bei vienas didžiausių Centrinėje bei Rytų Europoje“ Vilniaus senamiestis ir Kuršių nerija.
Ataka. Libijos karinių oro pajėgų
lėktuvas atakavo Graikijos bendrovei
priklausantį naftos tanklaivį, plaukusį
su Liberijos vėliava. Du jūreiviai žuvo,
dar du įgulos nariai sužeisti. Incidentas
įvyko Libijos Dernos uoste sekmadienio vakarą, bet apie jį paskelbta tik
pirmadienį. Kaip pranešė „Reuters“,
laivą puolė „lėktuvas be atpažinimo
ženklų“. AFP duomenimis, tanklaivį,
plaukianti iš Dernos uosto akvatorijos,
atakavo Libijos vyriausybės pajėgų
karinis lėktuvas. Dernoje yra „Islamo
valstybės“ grupuotę remiančių islamo
ekstremistų bazė.
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Kovojo už numarintą litą
Portale anyksta.lt praėjusio
savaitgalio diskusijoje kvietėme skaitytojus pakalbėti apie
išėjusį litą ir atėjusį eurą. Diskusija buvusi aktyvi ir kaip reikiant karšta, iki pirmadienio
popietės jau buvome sulaukę
per 50 nuomonių.
@ „Geras“: „Lietuvos nebeturim, viskas, dabar priklausom Europai, man tai tikrai liūdna.“
@ „X – man“: „Net ir didžiausi euro priešininkai sausio pirmąją nenubudo actekais ar šumerais.
Pinigas yra pinigas, nuo to tikrai
nepraradome nepriklausomybės. Ir
nenutautėsime dėl to, kad ant banknotų nebus Maironio ar Vydūno.
O tiems politikieriams, kurie nori
užsidirbti politinių dividentų, neargumentuotai gąsdindami lietuvius
euro baubu, galima būtų pasakyti,
kad kai mes stojome į NATO ar
Europos sąjungą, panašiai kalbėjote ir tada. Pravirto ir referendumo dėl žemės pardavimo užsieniečiams organizatoriai. Laisvai
parduodama žemės ūkio paskirties
ir miško žemė, bet Lietuva dėl to
vientisumo neprarado ir nepraras.
Tiesa, daug netrūko, kad prieš pradedant kasti žvyrą ar molį naujame
karjere būtų reikėję organizuoti referendumą.“
@ „Anykštėnas“: „ Dar liko
kalba, bet atrodo tik laiko KLAUSIMAS, bus EVRO kalba, MOKYKITĖS.“
@ „Man gaila“: „Gaila man lito
ir senų žmonių, kurie taip tikėjo nepriklausomybe, jauniems tai kas...
kitos vertybės, elektronika apvertė
aukštyn kojom ir mąstymą ir žmogiškąsias vertybes, - kibernetiniai

komentarai

nuomonių ringe
@ „jo“: „Įsiminkite šią datą 2015-01-01, diena, kai patys atidavėme nepriklausomybę.“
@ „Anykštėnas“: „O jūs nepriklausomybę įsivaizduojat tik
kaip valiutos pavadinimą? Tada
jūs vargšai su siauru mąstymu. Aš
jau senai grynais beveik nesinaudoju ir kokia valiuta tie pinigai
guli plastikinėje kortelėje, man
dzin. Nepraeis nei 10 metų ir apie
popierėlius piniginėje aplamai
visi pamirš.“
jausmai (bejausmiai, sugadinta nervų sistema)... kas tas litas. Tik labai
būtų įdomu, jei taip savaitei kitai
dingtų elektra, ar netektų pabadaut
su banko kortelėmis gyvenant,-va ir
grynųjų pakaitalas optimistams gyventi be grynųjų. Gal prekyvietėse
taip pat kortele tas „optimistas“ taip
pat atsiskaitinėja kortele, ne, manau
tai tokio žmogaus nuomonė, kuriam
turguje pirkti per pigu...“
@ „Zenonas N.“: „ Prie kažkurio straipsnio buvo labai gražus
komentaras, kad lito gaila kaip ir
prabėgusios jaunystės. Gyvenimas
nestovi vietoje, deja. Apie 1990-uosius lankantis Suomijoje labai stebėjaus kaip pradinukė eina gatve ir
laikydama kažkokį ragelį kalbasi su
mama. (Nors jau ir žinojau kas yra ir
su kuo „valgomas“ tuomet vadintas
„korinio ryšio“ aparatas). Prieš pora
metų lankantis Bergene nustebino,
kad gatvės prekeiviai (apie turgaus
tai net nekalbu - ten visai natūralu
pasirodė) turi skaitytuvus atsiskaitymui banko kortele. Jau sukurta
ir gan greitai plinta (beje sukurta
lietuvių) sistema atsiskaitymams
mobiliuoju telefonu, kurį šiais lai-

Kęstutis TUBIS, Lietuvos
policijos veteranų asociacijos
pirmininkas: „Situacija su kelių
priežiūra tikrai prasta. Keliai valomi pavėluotai. Nežinau kelininkų techninių galimybių, bet to kas
daroma – nepakanka.
Manau, kad kelių kokybė yra
vienas iš šalies ekonomikos stimulų. Jei keliai prasti – lėtėja ir
ekonomika, turistai nenori važiuoti į tokią šalį. Turistai ir verslininkai, prieš važiuodami į šalį,
žiūri kokie ten keliai. Pavyzdžiui,
į Pietų Ukrainą reikia važiuoti automobiliu su dideliais ratais, nes
ten keliai labai prasti.
Važiavau keliu iš Traupio į

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.

Jei vadovai nespaus – pinigai iškeliaus kitiems

Naujienų portale www.anyksta.lt publikacijos apie nelaimes
slidžiuose keliuose dažnai palydimos portalo lankytojų komentarais, kad „kelininkus žiema užklupo netikėtai“ ar, kad Anykščių
keliai prižiūrimi labai prastai.
„Anykšta“ klausė – kaip vertinate Anykščių rajono kelių priežiūrą žiemą?

Kaip diena ir
naktis

kais net ir valkatos prie konteinerių
turi. Be grynųjų pinigų bus sunku
tik įvairaus plauko žulikams, kontrabandininkams ir pan. Taip kad ne
už kalnų era, kai gryni pinigai bus
tik numizmatų kolekcijose.“
@ jau seniai: „Nepriklausomybe
praradom kai įstojom į ES, o su Lito
netekimu tapom tik dar labiau priklausomi nuo ES. Nieko nepadarysi
tapom kolonija ir tai mums gerai,
man tik gaila tų kurie aukojo savo
gyvybes už laisvą-nepriklausomą
Lietuva, lietuviška valiuta...“
@ „kkk“: „Praradom tik tai, kad
atitolom nuo Rusijos. Jei kai kam
tai praradimas, visada galima emigruoti. Bet džiaugiuosi, kad ŠUNYS LOJA, KARAVANAS EINA.
Smagaus amsėjimo. Su Naujais
visus.“
@ „Jomajo“: „Užuojauta visiems okupuotiems, kolonizuotiems, zombių, pederastų, ir kito

ne putiniško brūdo apsėstiems. Gal
ponai higienos nesilaikote. Man dėl
to nekyla jokių problemų.“
@ „Valdas“: „Tai aišku, kad
lito gaila. Čia kalba ne apie pinigo vertę o apie tautinę savimonę.
Dėl to ir nedarė valdžia referendumo, kad bijojo žmonių nuomonės.
Nors kas žino - būtų įvykę kaip su
referendumu dėl žemės. Protingi
išvažiavo, valdininkams ir nomenklatūrai gerai, kad tik būtų pinigų,
o dauguma kalbėti bijo. Čia nekalbu apie degeneratus ir tuos, kam
smegenys per 20 metų propagandos išplauti.“
@ „Alvydas Janickis“: „Nebūkim nusiminę komentatoriai!
Šiandien turime nuotykį su euru,
tačiau LITO nepamirškim, jo greit
gali prisireikti. Turėkime omeny,
kad visokios sąjungos ir jų egzistavimas paprastai būna trumpalaikis procesas, ar tai buvo Sovietų
sąjunga ar Europos sąjunga, nes
panašių sąjungų kūrimas ir egzistavimas yra paremtas stipresniųjų
sąjungos narių dominavimu silpnesniųjų sąskaita. Europos sąjunga nebus amžina. Europoje stiprėja nacionalizmas, nacionaliniai
judėjimai, Didžioji Britanija kelia
ultimatumą Europos sąjungai leisti riboti laisvos darbo jėgos (emigrantų) judėjimą, priešingu atveju
ketina išstoti iš Europos sąjungos.
Taigi, Didžiajai Britanijai, kaip
vienai didžiausių sąjungos donorei
trenkus durimis, yra labai tikėtina,
kad Europos sąjunga subyrės kaip
kortų namelis. Visko gali nutikti,
Lietuvai LITO gali prisireikti.“
-ANYKŠTA
(Komentatorių kalba netaisyta)

Troškūnus – labai prastas, duobėtas kelias, nors jis jungia seniūnijos centrą su rajono centru. Net
pačiame Traupyje, nors važiavau
„Subaru“, kurio visi varomi ratai, tačiau miestelio gatvės tokios
duobėtos, kad važiuoti gali tik pirma ar antra pavara.
Kiek pastebiu, kažkodėl Kupiškio ar Panevėžio keliai prižiūrimi
geriau – vos kirtus rajono ribą,
keliai skiriasi kaip diena ir naktis. O ir kelius reikia barstyti prieš
žmonėms važiuojant į darbą, o ne
jau suvažiavus. Tačiau nekaltinu
nei vieno iš Anykščių kelininkų
vadovų – jie dirba taip, kaip nustato jų vadovybė Utenoje. Tačiau
čia ir reikia savivaldybės vadovų
darbo – mano galva, jų užduotis
tinkamai atstovauti savivaldybės
gyventojus išsireikalaujant, kad
centralizuoti padaliniai (kelininkai, elektros tinklai ar policija)
toje teritorijoje tinkamai vykdytų
savo funkcijas. Jei nepavyksta jų
paveikti – reikia kreiptis į Automobilių kelių direkciją, jei ir tai
nepadeda – į Susisiekimo ministeriją. Galų gale paimti ir atsivežti
jų vadovus, kad patys įsitikintų
kaip prižiūrimi keliai. Jei admi-

nistracijos direktorius ar meras
nesirūpina - tuos pinigus gauna
kita savivaldybė“.

Yra prastesnių
rajonų

Valdas PELEGRIMAS, drožėjas: „Važinėjant skirtumus
pastebiu. Bet nesakyčiau, kad
Anykščių keliai taip jau prastai
prižiūrimi: pastarosios dienos
buvo labai bjaurios, bet vyrai dirba – keliai valyti, barstyti. Gal net
geriau, sąžiningiau dirba, nei kai
kurių kitų rajonų, konkrečiai minėti nenoriu, kelininkai. Gyvenu
Andrioniškio seniūnijoje, tai nekyla problemų, kai reikia nuvalyti
keliuką – seniūnas Saulius Rasalas visada atsiunčia greiderį, dar
pasiteirauja, kada į muges vyksim. Seniūnijai tik pliusai, jokių
priekaištų, bet čia turbūt dėkoti
reikia S.Rasalui.
Matot, apie visą rajoną sakyti negaliu. Daugiausiai važinėju
apie Andrioniškį, Panevėžį ir į
Vilnių“.

Saugumu rūpintis
turi pats
vairuotojas

Ramūnas ZLATKUS, Anykščių technologijos mokyklos direktorius: „Šiandien atkreipiau
dėmesį, kad ryte važiuojant iš Panevėžio į Anykščius, iki Raguvėlės kelias buvo nebarstytas, o nuo
Raguvėlės iki Anykščių – barstyta,
tik dar nenutirpę. Stebėjusi tuo,
nes paprastai anksčiau važiuoti
sunkiau būdavo nuo Raguvėlės.
Paprastai iki Raguvėlės jau būdavo pabarstyta iki pusės aštuonių, o
Anykščių kelininkus apie be penkiolikos aštuonios – aštuonios susitikdavau kažkur ties Troškūnais.
Kai važiuoju namo po darbo, paprastai kelias jau būna nuvalytas.
Tačiau ne viską lemia kelininkai – reikia pasirinkti saugų greitį.
Šiandien atkreipiau dėmesį, kad
lekiančių „su vėjeliu“ nebuvo, nors
paprastai tokių sutinku. Labai svarbu
pasirinkti ir tinkamas padangas, juk
žiemą su basutėmis nevaikštom“.
-ANYKŠTA
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Prakartėlės angelas dėkojo
jonas.j@anyksta.lt
už aukas
Jonas JUNEVIČIUS

kampas

Apie
kosmodromą

Šiandien Trijų karalių švente baigiasi kalėdinių švenčių laikotarpis. Pagal Evangelijos pasakojimą, trys karaliai aplankė gimusį kūdikėlį
Jėzų. Šia proga Anykščių šv. Mato bažnyčios prakartėlę, kurioje vaizduojamas tradicinis Jėzaus gimimo gyvulių tvarte vaizdelis su švč. Mergele Marija, šv. Juozapu, piemenėliais, gyvuliais, papildė ir Trijų karalių skulptūrėlės. Daugeliui anykštėnų prakartėlė įsiminusi iš vaikystės,
tačiau mažai kas žino, kad metai iš metų atnaujinama, kartais pasipildoma ir naujom skulptūrėlėm, prakartėlė yra labai sena.

Linas BITVINSKAS

Zakristijonas Antanas Labutis prakartėlėje pastatys ir Trijų karalių – išminčių - skulptūras.
Prakartėlių istorija siekia ankstyvosios krikščionybės laikus maždaug 300 metų po Kristaus gimimo. Pradėta inscenizuoti Kristaus
gimimą tvartelyje Betliejaus oloje,
palestiniečiai gyvulius laikė grotose, o prakartėlė beveik visose kalbose reiškia ėdžias. Daug amžių ši
kalėdinė tradicija, primenanti, kad
Jėzus į pasaulį atėjo tokiu paprastu
būdu, gyvavo tik Betliejuje, o vėliau išplito po visą krikščionišką
pasaulį.
Anykščių bažnyčios prakartėlė,
anot Anykščių muziejininkų, nėra
kažkuo išskirtinė, nėra tarp saugomų dailės paminklų. Pasak tauto-

dailininkės, ne kartą restauravusios
prakartėlę, Skaidrės Račkaitytės,
gipsinės skulptūrėlės gali būti masinės gamybos, tačiau akivaizdžiai
dviejų gamintojų ar meistrų. „Jas,
tokias pačias, prisimenu iš vaikystės, - sakė S. Račkaitytė. - Keisdavosi jų išdėstymo tvarka, vieta
bažnyčioje, atsirasdavo viena kita
nauja. Mano nuomone, pagrindinės skulptūrėlės gali būti pagamintos XIX a. pabaigoje ar XX
a. pradžioje. Gal todėl jos tokios
įprastos ir mielos daugeliui anykštėnų“. Prakartėlę viena iš Lenkijos
parsivežta angelo skulptūra papildė kanauninkas, buvęs Anykščių,

Pagrindinis prakartėlių akcentas – oloje, ėdžiose, gimęs Kristus.

Anykščių šv. Mato bažnyčioje prakartėlė įrengta dešinėje altoriaus pusėje.
dabar – Dusetų, parapijos klebonas
Stanislovas Krumpliauskas.
Anykščių bažnyčios vargonininkas Rimvydas Griauzdė ir zakristijonas Antanas Labutis pastebėjo,
kad anksčiau prakartėlė buvo įrenginėjama kairėje altoriaus pusėje,
o dabar jau keli metai - dešinėje.
Virš prakartėlės kaip foną kabantį
audeklą su žvaigžde, pasak jų, pagamino Vilniaus dailės akademijos
studentai. Jie prisiminė ir prieš
gerą dešimtmetį bažmyčios šventoriuje įrengtą prakartėlę su gyvomis avytėmis.
Beje, pasaulyje su gyvosiomis
prakartėlėmis būta įvairiausių atsitikimų. Antai Jungtinėse Amerikos
Valstijose ant prakartėlėje pozavusio asiliuko pajoti bandė pusantro
šimto kilogramų sveriantis balvonas. Po poros dienų gyvulėlis
nugaišo, o vyrui ieškinį pateikė
gyvosios gamtos sergėtojai. Ispanijoje buvo įrengta prakartėlė milžiniškame akvariume, kur plaukiojo ir keli rykliai, tačiau kitų žuvų
jie nelietė.
Besidomintys prakartėlėmis galėtų apsilankyti Rokiškio krašto
muziejuje, sukaupusiame daugiau
kaip šimtą iš medžio, molio, lino
bei kitų medžiagų pagamintų prakartėlių. Tarp jų yra ir tragiškos
lemties į amžinybę išėjusio anykštėno medžio drožėjo Jono Tvardausko prakartėlė.

Kanauninko
Stanislovo
Krumpliausko iš Lenkijos
parsivežtas ir prakartėlę papildęs angelas, gavęs auką,
atsidėkoja linksėdamas galva.
Autoriaus nuotr.

Kas slepiasi už užrakintų durų?

tautos balas
Anykščiuose renginių tikrai netrūksta, kiekvienas išsirinks pagal
savo skonį. Dažnai lankau renginius,
vykstančius Koplyčioje, Sakraliniame centre, bibliotekoje.
Gruodžio mėnesį anykštėnai turėjo puikią progą pamatyti premjerinį,
anykštėno režisieriaus pastatytą miuziklą „Devynbėdžiai“. Ne kasdien

pasitaiko proga išvysti ansamblį
„Lietuva“ bei kitus šalyje žinomus
artistus. Nors bilietai ir nebuvo labai
pigūs, tačiau kartą kitą per metus galima už kultūrą ir susimokėti. Sakykit kaip norit, bet ir sūrį į pelėkautus
ne patį geriausią deda, tas pats yra ir
su nemokama kultūra...
Bet aš čia ne tik apie kultūrą...

Miuziklas buvo rodomas Anykščių kultūros centre, salė buvo pilna
žiūrovų, vadinasi, apie 500 žmonių
susirinko tą vakarą į kultūrinį renginį. Bet čia ir iškilo problema... Renovuotame Kultūros centre jau ko
netrūksta, tai – tualetų. Tačiau per
tokio masto renginių jų atidarytų
buvo vos trys ar keturi. Nemaža ei-

lutė susidarė prie durų, kol žmonės
galėjo aplankyti „tą įstaigą“. Argi
taip sunku atrakinti visus tualetus ir
neversti žmonių laukti už durų? Kas
ten per tualetai, jeigu jie saugomi
nuo visuomenės akių? O gal už užrakintų durelių – tuštuma?
Marija N.
Anykščiai

Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“: (8-381) 5-82-46,

Laikas Anykščiams turėti kosmodromą. Šventosios kairiojo
tako projektą turime, Puntuką turime, siauruką turime, o kosmodromo – ne. Juk tiek jau visokių
generalinių ir specialiųjų projektų
prirengta, o nė viename kosmodromas nenumatytas. Netvarka,
apsileidimas ir aiškus rajono valdžios abejingumas mūsų ateičiai.
Tik pagalvokit – perspjautume ir
Baikonūrą. Ir pavadinimą nesunkiai sugalvotume, juk anykštėnai
mėgsta kartoti žodį „baika“, galėtume pavadinti Baikanoru ar
Baikošniūru. Galėtų kazachai su
rusais plaukus rautis, o padaryti –
nieko negalėtų.
Kalbu rimtai, nebaikinu. Turbūt
esate girdėję, kad renkama žemiečių ekspedicija į Marsą. Užsirašo
nemažai žmonių, kurie nebemato
perspektyvos gimtojoje planetoje ir pasiryžę imti bilietą į vieną
pusę. Žinoma, kandidatus reikia
išbandyti, o mes jiems – Baikošniūrą kur nors tarp Traupio ir
Kavarsko arba tarp Skiemonių ir
Svėdasų – važiuokit ir gyvuokit.
Agentūrų pinigai į rajono sąskaita
tegu plaukia.
Pinigų marsiečiams neduot,
maisto irgi, kelių nedaryt, keliolikos hektarų teritoriją aptvert,
tegu gyvena porą metų, daržoves
augina, o mes apsaugą įrengiam ir
nieko neišleidžiam. Na, blogiausiu atveju, jei badaus, galima bus
autoparduotuvei kartą per savaitę
leist atvykt, o kandidatams duoti
po 350 litų, kas dabar būtų 100
eurų, už kuriuos reikalausim atidirbt po 40 valandų per savaitę.
Kas ištvers, galės skristi į Marsą.
Tai jau bus patikrinti ir stabilios
psichikos kandidatai. Štai kaip
Anykščių rajonas galėtų prisidėti prie žmonijos progreso. O dar
nepamirškim, kad po keleto metų
pasirodytų ir biografinės knygos užsienio kalbomis, sakykim
„Kaip mes su Džonu Anykščių
Baikošniūre Marsui ruošėmės“.
Ir pratrūktų turistų srautai....
Taigi, kuo ilgiau galvoju, tuo
aiškiau – kosmodromas mums
būtinas.

užjaučia
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl Mamos
mirties nuoširdžiai užjaučiame Stasį SAULIŪNĄ.
Anykščių rajono vartotojų
kooperatyvo administracija

PASTOGĖ

2015 m. sausio 6 d.

Dabužiai - kaimas nuo dvaro

Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Anykščių parapijai, tačiau Kavarsko seniūnijai priklausantys Dabužiai nuo seniūnijos centro nutolę 10 kilometrų, o iki Anykščių iš Dabužių – 12 kilometrų. Pasak Kavarsko seniūno pavaduotojos
Elenos Kalibatienės, tai ramus, gražus, turintis ypač turtingą istoriją, savo bažnytėlę, bendruomenės namus, dvi parduotuves kaimas. Viename iš didžiausių Kavarsko seniūnijos kaimų gyvenamąją
vietą deklaruoja 210 gyventojų. „Dabužiai man asocijuojasi su durpynu“, - šyptelėjo seniūnė.

Ūkininkai Irena (ketvirta iš kairės) ir Edvardas (pirmas iš kairės) Jenciai, kalbintų dabužiečių nuomone, bene aktyviausi kaimo bendruomenės nariai. Penktadienio rytą su svečiais iš Plungės, marčiom ir anūkais buvo prisėdę trumpam dar prie šventinio stalo.
Dabužių dvaro palikuonis
posėdžiauja rajono Taryboje
Kaimo pavadinimas tikriausia bus
kilęs nuo šiose vietovėse gyvenusių
ir dvarus turėjusių Dobužinskių pavardės. Dvarų būta net dviejų, tačiau
iki šių dienų jie neišliko. XVI - ame
amžiuje Dabužių dvaras priklausė seniausiam šios giminės atstovui Petrui
Dabužinskiui – Januškevičiui. Jam
mirus, dvarą valdė sūnūs, vėliau dvarų savininkais buvo Leibų, Monfredų
giminė, o praeito amžiaus pradžioje
dvaras tapo Klimčickų valda. Vitoldas Klimčickas ir jo sesuo Jadvyga
Klimčickaitė dvarą valdė iki nacionalizacijos. Dvaro rūmuose po karo
buvo mokykla, o vėliau apleistas
dvaras sugriuvo.
Šios dvarininkės palikuonis pedagogas, Anykščių rajono tarybos
narys Artūras Šajevičius, gyvenantis
Anykščiuose, išsaugojo unikalius
Dabužių dvaro istorinius dokumentus, nuotraukas ir dalį dvaro bibliotekos (lenkų ir rusų klasika, pradedant
XIX a. Varšuvoje ir Rusijos sostinėse išleistais Adomo Mickevičiaus,
Aleksandro Puškino raštų originalais
ir baigiant Vakarų Europos literatūra
– populiariaisiais Aleksandro Diuma
romanais originalo kalba). Dalis išlikusių leidinių iš A. Šajevičiaus bibliotekos buvo eksponuoti parodose
Anykščiuose.
Apie 1929 – uosius metus Dabužiuose kunigo Ignoto Bernatavičiaus

iniciatyva buvo pradėta dabartinės
bažnyčios statyba (koplyčia šiame
kaime buvo nuo 1800 – ųjų), kurią
prižiūrėjo iš Andrioniškio atvykstantis inžinierius Pranciškus Markūnas.
Naująją Kristaus žengimo į dangų
bažnyčią 1934 – ųjų rudenį pašventino Anykščių dekanas kanauninkas
Juozapas Norvila. Dabar parapiją
administruoja Anykščių kunigai.
Prieš metus buvo restauruotas parapijai priklausantis pastatas, jame įrengti
bendruomenės namai, o pirmininku
išrinktas buvęs Anykščių klebonas
kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, kurio pareigas, pasak dabužiečių,
perėmė dabartinis Anykščių parapijos
klebonas Petras Baniulis. Bendruomenės namuose yra šarvojimo salė,
kelių veiklių dabužiečių iniciatyva
vyksta kultūriniai renginiai.
Kaip ir kiekvieno didesnio kaimo,
Dabužių istorija neatsiejama nuo 1915
metais atidarytos mokyklos. Iki 1945
– ųjų veikė pradinė, sovietmečiu reorganizuota į septynmetę, aštuonmetę,
devynmetę, kuri 2001 – pertvarkyta
į Anykščių A. Baranausko vidurinės
mokyklos pradinio ugdymo skyrių. Ir
jis jau senokai uždarytas.
Mokėsi pusantro šimto vaikų
Ramioje durpyno gatvelėje gyvena
buvusi Dabužių mokyklos mokytoja
Regina Avižienė.
Iš Panevėžio kilusi pedagogė į Dabužius atsikėlė 1961 – ais metais. Čia

sukūrė šeimą, užaugino Anykščiuose
gerai žinomus ir gerbiamus vaikus:
fotografą Arūną ir Anykščių policijos
komisariate atstove ryšiams su visuomene dirbančią Rūtą.
„Suskausta širdį praeinant pro griūvantį, apleistą mokyklos pastatą, kuris buvo šio krašto šviesulys. Mokykloje mano darbo metais vienu metu
mokėsi apie pusantro šimto Dabužių
ir aplinkinių kaimų vaikų, - prisiminė
mokytoja. - 1989 m. mokyklai, pirmajai šalyje tarp devynmečių mokyklų, buvo suteiktas iš gretimo kaimo
kilusio garbaus lietuvių raštijos pradininko Konstantino Sirvydo vardas.
Vaikų nėra, mokytojai liko be darbo.
Dalis išsikėlė, vienas kitas užsilikęs
tebegyvena Dabužiuose“.
Seniūno pavaduotoja E. Kalibatienė griūvančią mokyklą pavadino
vienu iš šio kaimo skaudulių. „Vasarą
mes nušienaujame aplinką“, - pridūrė.
Ragavo tremtinės duonos
R. Avižienė palydėjo pas toje pat
gatvėje gyvenančią kaimynę Valę
Dabrovolskienę. Ji kilusi iš, pasak
jos, čia pat, už pievytės, esančio
Pazniokų kaimo, mokiusis dar dvare buvusioje mokykloje. „Neliko to
dvaro pastato, naują mokyklą pastatė apie 1963 – iuosius, - prisiminė
garbaus amžiaus moteris. – Buvo
kultūros namai, spektaklius statydavo, o šokiai kokie būdavo! Dabužiai

Lietuvių raštijos pradininko Konstantino Sirvydo devynmetės mokyklos pastatas
neturi šeimininko.

Valė Dabrovolskienė gyvulių nelaiko tačiau prisimena neseniai
buvusius pilnus gyvuliu Dabužių laukus.

Reginą Avižienę lydi ištikimas draugas katinas.
buvo gyvybingi, o kas beliko?“ Jos
jaunystę buvo aptemdžiusi tremtis.
1951 – aisias nežinia už ką, gal už
kelias dešimtis hektarų tėvų turėtos
žemės, ištrėmė į Krasnojarsko kraštą. Tačiau sugrįžo ir visam laikui
apsigyveno Dabužiuose. Sunkiai
dirbo kolūkyje, statėsi namus. Kaip
ir kaimynai...
V. Dabrovolskienė brolis jau miręs, sesuo Aliutė gyvena Vilniuje.
Amžino atilsio palydėjusi vairuotoju
dirbusį vyrą Leoną, gyvena su sūnum
Robertu.

Gaila lito
Dabužiuose net dvi parduotuvės. Penktadienio rytą reti pirkėjai vartė ir apžiūrinėjo jiems
naują valiutą - eurą. „Lietuva,
Lietuva nepriklausoma“, - šaukė
visi, o va dabar savo pinigo nebereikia“, - prasitarė viena moteris, o kitas dabužietis pridūrė,
kad euras gal gerai tiems, kas po
pasaulį bastosi, o paprastam kaimo žmogui lito gaila ir iš to euro
maža naudos.

Vienabokštė Dabužių bažnyčia turi neogotikos bruožų.

Autoriaus nuotr.

pastabos paraštėse
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Kaip Europa prasikrapšto akis

Leonas ALESIONKA
O metų kaip nebūta. Tik blykst ir
praėjo. Kišenėje euras, visus litus išleidau dar gruodyje. Liko gal kokie
keturi metalinukai, tai nusipirksiu
Vikingus ir vėl burbėsiu, kad tik norvegai išlošia... Tiek to. Sėdžiu prie
kompo, mąstau ir apie prabėgusius
metus rašau. Baltijoje siaučia audra,
Lietaus šuorai tik kerta į lango stiklą.
Šitiek įvykių tie 2014 metų eržilai
pritrypė, šitaip per metus kai kurias
geopasaulio arklides priteršė. Kas
Europos arklides iškuops? Heraklis?
Na ne, atėjo Ožka ir žada, kad visi tie
Arkliai, kurie buvo linkę į avantiūras, intrigas ir apgaules, 2015 metais
susilauks neigiamų pasekmių. Patys
kalti. Duok Dieve tokio atpildo ir
laukiniams prerijų eržilams, ir Briuselio sunkiesiems, o ir karštakošiams
Lietuvos žemaitukams nepagailėk
botago taip pat.
Štai vasario 2d. Stokholme švedai
į žiemos dangų paleido juodus balionus, taip paminėdami Odesos tragedijos aukas. Tokia graži ir krikščioniška akcija Švedijos sostinėje įvyko
gegužės antrosios tragedijai Odesoje
atminti. Maldoje susikaupę Švedijos žmonės Centrinėje miesto aikštėje stovėjo su žvakėmis rankose, o
ant jų plakatų buvo užrašyta: „Nepamiršime“.
O mes nepamiršome kas 2014
gegužės 2 Odesoje įvyko? Ogi taip
vadinamo Ukrainos „Dešiniojo sektoriaus“ smogikai užpuolė palapinių
miestelį, kuriame buvo Ukrainos federalizacijos šalininkai. Taikus renginys, beginkliai žmonės. Užpulti ir
saugodamiesi jie suėjo į šalia buvusius Profsąjungos namus. Įsisiautėję
minėto „Dešiniojo sektoriaus“ smo-

horoskopas

Ožiaragiai pirmosiomis Naujųjų
metų dienomis neturėtų pasiduoti pagundai išeiti iš tarnybos arba pakeisti
darbo vietą. Ir neklausykite neprašytų
patarimų - jus gali įtraukti į rizikingą
aferą. Jūsų finansinė padėtis ir artimo
žmogaus pagalba suteiks galimybę
įgyvendinti seną svajonę.
Vandeniui atėjo laikas priimti
savarankiškus sprendimus darbe.
Pažabokite savo instinktyvų polinkį
paklusti pašalinių įtakai. Jūsų laimėjimai ir patirtis leis apsieiti be aplinkinių patarimų. Metas skirti daugiau
dėmesio šeimai, ir tai bus pastebėta.
Žuvims jų įgimtas sumanumas ir
veiklumas leis laiku atlikti susikaupusius darbus, tik čia jums gali prireikti technikos specialisto pagalbos.
Sėkmingas iškeltų uždavinių sprendimas jums atvers kopimo karjeros
laiptais gaunant kur kas didesnį darbo
užmokestį perspektyvas.
Avinams dirbantiems su partneriu
šią savaitę rekomenduojama patikėti
jam visų svarbių kontaktų palaikymą,
ypač jeigu jis ar ji turi įtakingą pažįstamą, kuris galėtų jį pristatyti aukštam asmeniui. Jūsų asmeniniame gyvenime viskas klostysis nepaprastai
sėkmingai. Nors turėsite labai mažai
laiko bendrauti su jūsų susižavėjimo
objektu, jis jus supras ir parems.
Jaučiai verslininkai gali susidurti
su tam tikrais sunkumais - niekas nenori sąmoningai jums pakenkti, bet

gikai pastatą padegė ir šaudė į bandžiusius per langus gelbėtis žmones.
Kuo ne Pirčiupis? Viskas nufilmuota. Oficialiai skelbiama, kad žuvo 48
žmonės, o virš 200 sužeista. Iki šiol
šitų žudynių kaltininkai, nors nufilmuoti ir nufotografuoti, nesurasti,
neareštuoti, nenuteisti. Mano Tėvynėje Lietuvoje šitoms aukoms atminti žvakelių niekas nedega, niekas
oficialiai net užuojautos nepareiškia.
Bailiai tylime? Kodėl?
O Europa drąsėja, pamažu prasikrapšto akis, atsikemša ausis, ir mato,
ir girdi vis daugiau. Ypač vokiečiai.
Štai 22-08-2014 Pirmasis Vokietijos
TV kanalas per žinias parodo siužetą
apie fašistus, sulindusius į Ukrainos
armiją. Nelabai mane ir tenustebino.
Mačiau „SS“ ženklus ant uniformų,
žinojau kas ten dedasi, bet tiems, kas
nelinkęs tikėti manimi, siūlau internete originalo, tai yra vokiečių kalba
tą siužetą laisvai pasižiūrėti: http://
www.tagesschau.de/ausland/ukra...
Pasižiūrėjote? Nemeluoju? Gerai.
Tada važiuojame į Austriją. Šios
šalies parlamento deputatas Haincas Kristianas Štrache 15-05-2014
prabilo apie krizę Ukrainoje ir, joje
nagus prikišusių JAV, ES ir Rusijos
vaidmenį. Originalas vokiečių kalba: http://youtu.be/ACGA1QtJOiM.
Jam antrina, kalbėdamas Vokietijos
Bundestage, politikas Gregoras Gizis: „Mus laiko idiotais. JAV padarė valstybinį perversmą Ukrainoje!
Ar kas nors rimtai mano, kad taip
vadinama Ukraina yra suvereni
valstybė? Juokinga. Nėra daugiau
kažkada buvusios Ukrainos ir tikėtina jau niekada nebus.“ Galiu ir čia
nurodyti internetinį šaltinį vokiečių
kalba. Nemeluoju, ir, kaip matote,
ne rusiška propaganda mane veikia.
Savo akimis anądien internete žiūrėjau siužetą, kuriame buvo rodoma,
kaip į vieną privačią firmą Ukrainos
Vinicos mieste atvyko kaukėti „Aidar“ aktyvistai, kuriems vadovavo
kažkokia pagarbanota blondinė. Ji
kabinėjosi prie dirbusios moters,
matyt sekretorės ir tvirtino, kad jos

firma neva esanti maskolių ir neva
remianti „teroristus“ Donbase ir
Luhanske. Darbuotoja jiems paaiškino, kad firma yra ukrainietiška, registruota Vinicoje, teikia paslaugas
gyventojams montuodama buitinę
įrangą. Bet prieš TV kamerą tie „aidariniai“ vis tiek bukai pozavo ir kabinėjosi. Blondinė buvo be kaukės,
apsirengusi juodais marškinėliais,
ant kurių puikavosi Hitlerio laikų
herbinis erelis išskėstais sparnais,
naguose laikantis laurų vainiką, o
vainiko centre – svastika. Svastika!
Kaukėti „chlopcai ukraincai“ automatų neturėjo, bent jau aš ginklų nemačiau. Atvykusi policija ir iš svastika pasidabinusios mergšės išgirdusi,
kad ji su kaukėtais bernais priklauso
„Aidar“ organizacijai, elgėsi kaip
neryžtingi nevykėliai. Nuo kada
svastika ant juodų mergos marškinėlių taip paralyžiuoja ir neveiklia padaro Ukrainos policiją? Ir tokių „nesuvaldomų“, svastikomis bei „SS“
ženklais besidabinančių organizuotų
veikėjų, kaip rodo jau nebe viena pasaulio televizija, Ukrainoje apstu. Ir
tai pasauliui jau bado akis. Apsimetinėti, kad Ukrainoje nėra atgimstančių ir įžūlėjančių Banderos tipo neofašistų, manau, jau net ir mūsų nieko
nematantiems politikams turėtų būti
gėda. „Žmonės, būkite budrūs!“perspėjo Julius Fučekas, bet Europa
jo reikiamai neišgirdo.
O per šituos metus tvarka pasaulyje ėmė ir susvyravo. Tarptautinė
bendruomenė tapo susiskaldžiusi.
Silpnėja pasaulinė Amerikos (JAV)
įtaka. Į pasaulinę areną įsiveržė „Islamo valstybė“, tiksliau tokią valstybę sukurti norintys islamistai. JAV
nebesiseka juodai. Kažkada, kad
rusams kenktų, R.Reiganas sukūrė
Talibaną. Nuo šitų talibų JAV, kaip
spjūvį į veidą, gavo rugsėjo 11-sios
teroristinį smūgį. JAV rėmė islamistus Sirijoje, skelbė juos kovotojais už
demokratiją ir laisvę. Nuversti prezidentą Basharą al Assadą rusai neleido. Vienas iš islamistų vadų Abu
Sakar tik ką žuvusiam Sirijos kariui

situacija gali pasidaryti nekontroliuojama. Geriausia būtų įtvirtinti tai, kas
pasiekta. Galite turėti didelių išlaidų
šeimai ir pramogoms. Priešingos lyties kolega gali sukelti didesnį negu
paprastai susidomėjimą, bet dėl trumpalaikio lengvabūdiškumo šią savaitę
galite turėti didelių nemalonumų.
Dvyniai šią savaitę gali tikėtis patikimo pagalbininko - doro ir sąžiningo
- paramos. Jūs taip pat turėsite daugybę galimybių susirasti įdomių partnerių. Stiprėjantis bendradarbiavimas
žada svarią finansinę naudą. Bet dideli krūviai darbe gali neigiamai atsiliepti jūsų asmeniniam gyvenimui, ir
tada jau ne romantiški nuotykiai jums
bus galvoje.
Vėžiams polinkis savarankiškai
mąstyti gali užtikrinti didelę sėkmę
darbe. Turėdamas omenyje jūsų tarnybinę karjerą, astrologas žada daug
permainų į gerąją pusę. Ištekėjusių ir
vedusių Vėžių šeimyninis gyvenimas
klostysis kuo puikiausiai. Įsimylėjėliai turės progą praleisti kartu vieną ar
du nuostabius vakarus.
Liūtus vis platesnis klientų ratas
gali priversti pradėti visai kitaip tvarkyti jų reikalus. Jeigu ieškote dar vieno gero pagalbininko, jūs rasite gabų
žmogų, kuris puikiai pritaps prie jūsų
komandos. Jeigu esate vedęs ir gyvenate toli nuo namų, tai greitai pamatysite savo šeimą. Jeigu norite, kad
ši savaitė jums būtų tikrai sėkminga,
teikite pirmenybę žaliai arba geltonai

spalvai.
Mergelėms metas sutvarkyti visus
reikalus, kad būtų galima imtis naujų idėjų realizavimo. Bet nesitikėkite
trumpo kelio į sėkmę, nors giminės
ir bičiuliai jums tikrai padės. Asmeniniai santykiai klostysis gana gerai,
nors jūs ir negalėsite skirti reikiamo
dėmesio žmogui, kuris jums labai
brangus.
Svarstyklės pastaruoju metu itin
daug dirbo, tai, atėjus naujam darbuotojui, jos galės šiek tiek atsikvėpti. Bet visos problemos, vienaip ar
kitaip susijusios su jūsų darbu, turi
būti išspręstos tučtuojau. Asmeninis
gyvenimas žada daugybę jaudinančių
nuotykių. Jeigu jūs nesate prietaringi,
tai tikriausiai užmegsite romaną su
pažįstama ar pažįstamu. Neatimkite
sau šio malonumo.
Skorpionai labai galimas dalykas,
kad turės iš pagrindų pakeisti savo
strategiją. Su savo bendradarbiais ir
valdininkais elkitės taktiškai ir diplomatiškai. Visus piniginius reikalus
būtų geriausia sutvarkyti kitą savaitę.
Savaitės pabaigoje daugiausia laiko
skirsite draugams.
Šauliai turės galimybę plačiai išreklamuoti savo prekes. Jeigu turite naujų idėjų, jas įgyvendinti būtų
geriausia dabar, nes žvaigždės bus
palankios. Namuose viešpataus visiškas tarpusavio supratimas ir santarvė.
Įsimylėjėliai galės kartu praleisti kelis
nepamirštamus vakarus.
-ELTA

prieš telekameras perpjovė krūtinę,
išplėšė širdį, kepenis ir viešai valgė.
JAV ir prezidentas B. Obama rėmė
žmogėdrą?! Visas pasaulis tai matė!
CNN, BiBiSi siužetus rodė. Jų žurnalistai ne bailiai. Tokią gėdą JAV ko
gero pačios prisišaukė. Nežiūrint į
tai, kad JAV bombardavimai pasiekė
tam tikrą rezultatą, islamistai tebeveikia. Islamistai Sirijoje išžudė ištisus krikščionių kaimus, o JAV ir ES
juos rėmė! Vakarai dabar tyli kaip
vandens į burną prisisėmę. Štai prieš
telekameras islamistai atsiveda amerikietį ir 18 sirų belaisvių, suklupdo,
perpjaudami gerkles nužudo, nupjauna galvas, o Vakarai tik aikčioja
ir bejėgiškai stebi? Palaukite, kažkur
tai aš jau mačiau! Ogi Kijevo Maidane. Juk pirmosios galvos žmonėms
buvo nupjautos ten! Prieš telekameras, pats mačiau per internetą. Kokie
„islamistai“ Maidane treniravosi? O
gal buvo atvežti „praktikos atlikti“?
Kodėl nei JAV, nei ES nepareikalavo
iš Ukrainos valdžios nustatyti žudikus „galvų pjaustytojus“, nuteisti ir
nubausti. Dingo video Kijeve? Kitur nedingo. Per televiziją ir aš juk
mačiau. Padės kiti pasaulio informacijos šaltiniai, tik va bėda, kad
gal noro tirti nėra? Pernai, lapkričio
mėnesį, rinkimuose JAV Demokratų
partija – B. Obamos partija - patyrė pralaimėjimą. JAV autoritetas
krenta, jos įtaka pasaulyje radikaliai
silpnėja. Amerika jau seniai nebėra
nei pasaulio žandaras, nei moralinis lyderis. Viena nei sankcijų kam
bepritaikys, nei savąją tvarką kam
beprimes. O juk kalbėkime tiesiai:
kas JAV be ES? Kas NATO be JAV?
Kadaise TSRS prezidentas M. Gorbačiovas siūlė sukurti taikią pasaulio bendruomenę, panaikinti karinį
Varšuvos paktą, panaikinti NATO ir
visiems gražiai taikiai gyventi. Pamenate? Taip taip, atsakė jam vakariečiai, Varšuvos paktą reikia naikinti, pritariame. NATO tai jau niekaip
ne, nenaikinsime, tegu lieka. Tik į
rytus pažadėjo nesiplėsti. Apmovė tą
Gorbačiovų Mykoliuką juodai. Dar

ir dabar tyliai į saują kikena. Stena
„Eurosojūzas“, bet sankcijas vykdo.
Nuostoliai jiems patiems didžiuliai,
savas ekomomikas žlugdantys. O
krizė ir vėl kelia galvą, įpykę žmonės
eina į gatves. Juk jie tampa tų sankcijų aukomis. Kenčia ir nuo savų ES
politikų kartu su JAV prigalvotų,
kenčia ir nuo atsakomųjų Rusijos
sankcijų jiems. Dantis už dantį, a ne?
Neatsuka rusas smūgiui kito žando.
Pats atgalios trenkia. Nedarbas,
smunkančios socialinės garantijos,
kiti neramumai ir sunkumai. Kiek
gi galima išsidirbinėti? Man, pensininkui, tai gerai, kad nafta pinga. Va
prisipilu į baką dizelino ir važiuoju.
Tik visgi suprantu vieną aiškią tiesą. Jei iš tiesų, kad rusams kaip nors
pakenktų, JAV su savo prezidentu B.
Obama paspaudė pasaulio naftos ir
dujų gavėjus mažinti šių energetinių
žaliavų kainas, tai juk ir pačios JAV
skalūnų naftos ir dujų kainos smuko.
Reiškia ta pati lazda, tik kitu galu,
smogė ir kenkia JAV ekonomikai.
Kaip sako lietuviai: nekask duobės
kitam...
Pagalvojau į pabaigą ir susimąsčiau: o ko čia aš vis rašau ir rašau
apie kitus? Tai JAV ne taip ką nors
pridirbo, tai ES. O mes, Lietuva, lyg
kokia ukrainietiška „chata s kraju“ ?
Nei velnio! Mūsų troba Vidury Europos – ne vakarietiško kaimo gale.
Ir ES, ir NATO nariai esame! Reiškia ir mūsų rankomis Ukrainos kilpa
buvo bandoma užmesti Rusijai ant
kaklo. Dabar stengiamės užveržti,
užsmaugti? Tik, atrodo, patys save
tomis sankcijų kilpomis daugiau
dusiname. Savosios Lietuvos ekonomikai, savo žmonėms kenkiame.
Neturiu pagrindo žavėtis netoliaregiška lietuviška politika. Kaimynų
nepasirinksi. Jie buvo ir bus, su visais taikiai ir draugiškai reikės sugyventi.
Nežinau kaip jūs anykštėnai, bet
aš pats ir į ES, ir į NATO stojau, dar
jus ten kviečiau, tai jau tikrai ne dėl
to, kad galėčiau iki soties antirusiškai kiauksėti. Kam man „tautinio –
lenciūginio Eurobrisiaus“ vaidmuo
reikalingas? Kitokių turėjau svajonių
dar Baltijos kelyje. Kitokios naudos
Lietuvai tikėjausi. O jūs?

pro memoria
Anykščių mieste
Vytautas MEŠKAUSKAS, gimęs 1953 m., mirė 01 05
Jonas BROKARTAS, gimęs 1945 m., mirė 12 25
Alfredas ZLATKUS, gimęs 1935 m., mirė 12 25
Juozas VALANČIŪNAS, gimęs 1948 m., mirė 12 31
Karolis MEDAIŠA, gimęs 1921 m., mirė 12 17
Anykščių seniūnijoje
Antanas ŠERMUKŠNIS, gimęs 1939, mirė 12 19
Raimonda FILIPAVIČIŪTĖ – VITUKYNIENĖ, gimusi 1966 m., mirė 12 24
Bronius PESLIAKAS, gimęs 1942 m., mirė 12 24
Povilas TROFIMOVAS, gimęs 1939 m., mirė 12 24
Debeikių seniūnijoje
Tadas KUBLICKAS, gimęs 1932 m., mirė 12 17
Leonora KAVOLIŪNIENĖ, gimusi 1920 m., mirė 12 22
Rimantas TOTORIS, gimęs 1953 m., mirė 12 28
Leonas STUKAS, gimęs 1940 m., mirė 12 27
Janina RIMKEVIČIENĖ, gimusi 1925 m., mirė 12 28
Kazimiera GRAŽIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 12 22
Kavarsko seniūnijoje
Algimantas ZAKARAUSKAS, gimęs 1983 m., mirė 12 14
Stasys ŠEREIKA, gimęs 1936 m., mirė 12 29
Alfonsas STANČIKAS, gimęs 1923 m., mirė 01 04
Elena MIKOLIŪNIENĖ, gimusi 1926 m., mirė 12 31
Liucija Liudvika ŽEMAITYTĖ, gimusi 1927 m., mirė 01 01
Jadvyga MATULIONIENĖ, gimusi 1939 m., mirė 12 20
Kurklių seniūnijoje
Elana BUDRIENĖ, gimusi 1943 m., mirė 12 30
Skiemonių seniūnijoje
Albinas BRAŽĖNAS, gimęs 1923 m., mirė 12 25
Svėdasų seniūnijoje
Petronėlė MALDŽIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 12 20
Troškūnų seniūnijoje
Juozas TAPARAVIČIUS, gimęs 1928 m., mirė 12 17
Julijona BUTEIKIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 01 03
Stanislava ŠILINIENĖ, gimusi 1934 m., mirė 01 02
Jadvyga URBONIENĖ, gimusi 1934 m., mirė 12 22
Alvydas ŠVILPA, gimęs 1959 m., mirė 12 17

SKELBIMAI

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mikroautobusus, priekabas.
Gali būti be T.A., nevažiuojantys.
Pasiima. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-631) 61411.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, spalvotojo metalo laužą,
akumuliatorius, seną buitinę techniką ir elektroninę įrangą. Klientui
pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Miškai
Mišką su žeme arba išsikirsti.
Tel.: (8-604) 84051, (8-605) 12103.
Brangiai - mišką išsikirsti arba su
žeme. Geras atsiskaitymas.
Tel.: (8-682) 18972,
(8-600) 63820.
Automobiliai,
žemės ūkio technika
Brangiai - automobilius, sunkvežimius, mikroautobusus. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Pasiima,
sutvarko dokumentus.                       
Tel.: (8-646) 17715,
(8-601) 61510.

įvairūs
Parduoda malkas kaladėmis,
skaldytas. Atraižas pakais, supjautas. Perka mišką.
Tel. (8-622) 44850.

Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius, visureigius, mikroautobusus, sunkvežimius, traktorius. Utilizuoja,atsiskaito.
Tel. (8-629) 10247.
Kombainus, traktorius, autobusus, automobilius, įvairią techniką,
metalo laužą, elektros variklius.
Tel. (8-633) 60143.                          
                          
Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Bendra Lietuvos - Olandijos
UAB „Bartynco“ - veršelius auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.
Brangiai - galvijus: telyčias, karves, bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka priedus. Patys išsiveža. Sutvarko dokumentus.
Tel. (8-680) 41510.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 metų, pensininkams - nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
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Įvairaus amžiaus arklius.
Atsiskaito iš karto, pasiima greitai.
Tel. (8-608) 01085.
Agentas Algirdas – veršelius,
karves, jaučius, prieauglį, avis.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito
iš karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.
UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO
METALO LAUŽĄ,
AKUMULIATORIUS, ELEKTROS
VARIKLIUS, starterius, generatorius.
Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217.

UA B „ B OVA R I S “

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Nuolat perka
Moka PVM.
Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Baldų gamyba
Gaminame kietuosius virtuvės,
miegamojo, svetainės baldus,
spintas stumdomomis durimis.
Atvykstame, išsimatuojame.
Sumontavimas nemokamas.
Tel. (8-601) 26068.
Paslaugos
Nebrangiai mūrija krosnis ir židinius, valo kaminus, krosnis.
Pjauna, skaldo malkas.
Tel. (8-676) 01382.

Skelbimus į laikraštį
„Anykšta“, žurnalą
„Aukštaitiškas formatas“,
portalą anyksta.lt
galite užsisakyti

parduoda
Kuras
Malkas. Turi sausų skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškovežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
(8-617) 20473.

Dominykas VELĖNIUS, gimęs 12 28
Karolis TUMAS, gimęs 12 17
Kristupas IGNATAVIČIUS, gimęs 12 01
Mantas SAMACKAS, gimęs 12 27
Urtė DIDŽIULYTĖ, gimusi 12 26
Otilija VYŠNIAUSKAITĖ, gimusi 12 23
Kotrina PREVELYTĖ, 12 19
Dovilė GIRNYTĖ, gimusi 12 22
Kamilė ALEKNAVIČIŪTĖ, gimusi 12 12
Karolis JUOZĖNAS, gimęs 10 18
Emilija ŠNIUIKAITĖ, gimusi 12 07
Laurynas PIVORAS, gimęs 12 16

elektroniniu paštu
anyksta@anyksta.lt
arba
reklama@anyksta.lt

Telefonai pasiteirauti:
(8-381) 5-94-58

Teleloto Lošimas Nr. 978 Data: 2015-01-04
Skaičiai: 30 06 01 17 53 34 61 38 42 29 68 72 32 55 43 18 49 59 36 71 33 40 74 22 39 45 48 75 56 05
09 10 14 25 69 (keturi kampai) 57 08 23 19 50 (eilutė) 58 28 65 63 41 (įstrižainės) 60 (visa lentelė)
Papildomi prizai
029*372 Akumuliat. gręžtuvas “Bosh” 073*524 Akumuliat. gręžtuvas “Bosh” 026*413 Akumuliat.
gręžtuvas “Bosh” 0108768 Automobilis “BMW 1” 1180193 Automobilis “Citroen C Elysee” 0534777
Automobilis “Citroen C4 Cactus” 0489305 Automobilis “Ford Fiesta” 0675284 Automobilis “Ford
Mondeo” 0597667 Automobilis “Mercedes-Benz” 0934533 Automobilis “Nissan Juke” 0593190
Automobilis “Renault Clio” 10**586 Daugiafunkc. puodas „Daewoo“ 00**497 Dormeo čiužinukas
“Renew” 10**255 Ėriuko vilnos antklodė “Verona” 04**516 Fotoaparatas “Sony” 059*498 Kavos aparatas “Ariete” 101*758 Kavos aparatas “Ariete” 100*905 Kavos aparatas “Ariete” 00**572 Keptuvių
rinkinys “Tefal” 027*546 LED televizorius “TV-Star” 029*601 LED televizorius “TV-Star” 065*844
LED televizorius “TV-Star” 098*409 LED televizorius “TV-Star” 009*302 LED televizorius “TV-Star”
106*898 LED televizorius “TV-Star” 099*377 Muzikos centras “Philips” 011*152 Muzikos centras
“Philips” 071*149 Muzikos centras “Philips” 073*684 Pakvietimas į TV studiją 000*652 Pakvietimas į
TV studiją 106*481 Pakvietimas į TV studiją 061*083 Planš. komp. “eSTAR” (10 col) 074*888 Planš.
komp. “eSTAR” (10 col) 055*856 Planš. komp. “eSTAR” (10 col) 091*012 Planš. komp. “eSTAR” (10
col) 057*779 Planš. komp. “eSTAR” (10 col) 0884583 Pretendentas į butą 023*177 Robotas-siurblys
“Sencor” 058*930 Robotas-siurblys “Sencor” 013*524 Robotas-siurblys “Sencor” 01**084 Satino
patalynės komplektai 067*065 Skalbimo mašina “Beko” 105*979 Skalbimo mašina “Beko” 025*451
Skalbimo mašina “Beko” 108*269 Šaldytuvas “Beko” 118*357 Šaldytuvas “Beko” 109*747 Šaldytuvas
“Beko” 01**442 Trintuvas “Braun” 122*197 Žaidimų konsolė “Xbox”

Kita
Amonio, kalcio amonio salietrą,
kompleksines trąšas. Atveža.
Tel. (8-687) 11893.
Ūkininkas - lietuvišką mėsinių
kiaulių skerdieną puselėmis 4050 kg su subproduktais ar be
jų. Kiaulės skerstos skerdykloje,
atvėsinta, ištirta. Triušių skerdieną   1.5-2.5 kg. Atveža, išrašo
sąskaitas.
Alma, tel. (8-686) 80994.

PARDUODAME:
javų kombainus Volvo BM830 (kabina, pjaunamoji 2.8 m, smulkintuvas), Claas Dominator 85 (pjaunamoji 4.5 m, smulkintuvas, kabina), Sampo 500 (kabina, pjaunamoji 2.9 m), mini ekskavatorių JCB
803 (1996 metų), sunkvežimį MB 4140 (1998 metų, 8x6 važiuoklė,
kablys keičiamiems kėbulams), vilkiką Volvo FM7 (važiuoklė 6x4,
1999 metų), vilkiką Renault Magnum (1999 metų, 6x2 važiuoklė),
ekskavatorių JCB818 (vikšrinis, 18 t), greiderį VHG (6x4 važiuoklė),
ekskavatorių Volvo EW140 (ratinis, 2001 metų, 16,5 t), šieno-šiaudų
presą Fortschrit K442, šienapjovę Krone AM282 (pakabinama 2.8
m užgriebis), plūgus (2, 3, 4 korpusų Overum, Kverneland), medžių
kirtimo ir genėjimo galvutę LogMax750, žirklinį keltuvą ITECO, autokrautuvą Hegg (keliamoji galia 12t), kaušinį krautuvą Fiat-Allis, sunkvežimius Scania, Volvo, Mercedes dalimis, naudotas sunkvežimių
padangas. Remontuojame žemės ūkio techniką, sunkvežimius.
Tel.: (8-698) 46745, (8-686) 23411. www.agrenta.lt

siūlo darbą
REIKALINGAS
SUVIRINTOJAS.

gimė

perka veršelius auginti:
belgų buliukus;
belgų telyčaites;
juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambiaskarves.
Tel. (8-678) 00255.

Galima derinti su kitu darbu.
Tel. (8-698) 46745.

Darbas su mažu (2 vietų)
autovežiu (didelė kabina, 2
miegamos vietos) vežti naujus
automobilius. Darbas komandiruotėse (4-6 sav.) Belgijoje,
Prancūzijoje, CE kategirijos.
Mėnesio atlyginimas 1500 1800 EUR.
Tel. (8-682) 61239.

UAB „Anykštos redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti
mlankstukus,
mbukletus,
mreklamines skrajutes,
mblankus,
mA3 ir A4 dydžio plakatus,
Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.
Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74,
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835;
Linas Bitvinskas tel. 5-94-58, mob. (8-675) 47714;
Kalbos redaktorė Daiva Goštautaitė, tel. 5-82-46, mob. (8-679) 14209.
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
„Anykšta“ išeina
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
antradieniais,
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.
šeštadieniais.
Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00
Vyr. redaktorė
penktadieniais 8.00 - 16.00,
spaudą šeštadieniais atsiimti nuo 8.30 iki 12 val..
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 0,50 EUR/1,73 Lt .
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje
Tiražas 3300 					
Užs. Nr. 11
Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

2015 m. sausio 6 d.

LAIŠKAI

vardadieniai
šiandien
Baltazaras, Kasparas, Merkelis, Arūnas, Arūnė, Melchioras.
sausio 7 d.
Liucijus, Raimundas, Valentinas, Rūtenis, Raudvilė.
sausio 8 d.
Apolinaras, Severinas, Teofilius, Vilintas, Gintė, Teofilis.
sausio 9 d.
Bazilė, Julijonas, Algis, Gabija, Marcijona.

mėnulis
sausio 6 - 9 d. pilnatis.

receptas
Silkės salotos
Ingredientai:
125 gramai silkės filė,
1 mažas kopūstas,
1 gūželė salotų,
pusė obuolio,
smulkintų krapų,
druskos,
baltųjų pipirų,
3 šaukštai neriebios grietinės,
1 arbatinis šaukštelis garstyčių,
2 arbatiniai šaukšteliai marinato
(acto) iš silkės,
cukraus.
Gaminimo eiga:
Smulkiai supjaustyti ar sutarkuoti kopūstus, salotas, plonyčiais
gabaliukais supjaustyti silkę, griežinėliais obuolius. Dėti smulkintus krapus, barstyti baltųjų pipirų,
druskos, sudėti grietinę, kupiną arbatinį šaukštelį garstyčių, pilti pora
šaukštelių marinato iš silkės, berti
žiupsnelį druskos ir gerai viską išmaišyti.
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MOZAIKA
Mažas gimstamumas
kelia grėsmę Japonijos
ekonomikai
Praėjusiais metais Japonijoje
gimė vos daugiau kaip 1 mln.
naujagimių, rodo šalies vyriausybės pateikiami naujausi duomenys. Tokie skaičiai laikomi
mažiausiais kada nors užregistruotais, jie taip pat rodo, kokia
nedidelė pažanga pasiekta šaliai
kovojant su neigiamais demografiniais rodikliais, praneša
portalas “CNNMoney”.
Japonijos sveikatos ministerija nurodo, kad 2014 metais mirė
1,269 mln. gyventojų, todėl natūralusis populiacijos nuosmukis sudaro 268 tūkst.
Besitraukianti šalies populiacija jau kelia nerimą aukščiausiems Japonijos pareigūnams.
Tokia tendencija grasina rimtai
smukdyti ekonomikos augimą,
nes darbuotojai nebeišgalės išmaitinti didėjančio senyvo amžiaus gyventojų skaičiaus.
Daugiausiai pareigūnai dėl
susidariusios situacijos kaltina
tris veiksnius: smukusį santuokų
skaičių, motinystei nepalankią
įmonių politiką ir Japonijos neigiamą požiūrį į imigrantus.
Niūriausios prognozės nurodo, kad Japonijos populiacija
per ateinančius penkis dešimtmečius gali sumažėti maždaug
trečdaliu.
Vyriausybė siekia skatinti
gimstamumą reformomis, dirbančioms motinoms teikiančiomis daugiau vaiko priežiūros
galimybių. Taip bandoma šiuo
metu registruojamą vienai moteriai tenkantį vaikų skaičių didinti
nuo 1,4 iki maždaug 2,1, tačiau
iki šiol Tokijas negali pasigirti
dideliais laimėjimais.
JAV: vyro kūne penkis
dešimtmečius glūdėjo
17 centimetrų ilgio posūkio
signalų svirtis
Misūrio valstijos Sent Luiso

NNN

mieste medikai sėkmingai išėmė
iš 75 metų vyro kūno metalinę 17
centimetrų ilgio posūkio signalų
svirtį. Kaip pranešė ketvirtadienį JAV žiniasklaida, automobilio detalė glūdėjo jo rankoje 51
metus.
1963 metais Ilinojaus valstijos gyventojas Artūras Lempitas
(Arthur Lampitt) pakliuvo į avariją. Naujas jo automobilis “Ford
Thunderbird” įsirėžė į sunkvežimį. Vyras susilaužė šlaunikaulį
ir, kaip tada nusprendė gydytojai, susipjaustė kairiąją ranką
stiklo šukėmis.
Tik po kelių dešimtmečių paaiškėjo, kad iš tikrųjų per avariją
į nukentėjusiojo rankos minkštuosius audinius pateko kažkoks
metalinis daiktas. Tai iškilo
aikštėn todėl, kad prie įėjimo į
teismo pastatą esantis metalo
ieškiklis nuolat “reaguodavo” į
kairiąją A. Lempito ranką, kai
šis mėgindavo įeiti. Gydytojai
padarė rentgeno nuotrauką ir,
kadangi svetimkūnis netrukdė
vyrui, patarė jo neliesti. Ranka
pirmą kartą pradėjo skaudėti tik
praėjusių metų pabaigoje po didesnių fizinių krūvių.
Per 45 minutes trukusią operaciją svirtis buvo pašalinta. A.
Lempitas ketina iš jos ką nors
pasigaminti atminimui. Pavyzdžiui, grandinėlę laikrodžiui.
Viagros išradėjas įšventintas
į riterius
Mokslininkas Saimonas Kembelas (Simon Campbell), dalyvavęs kuriant viagros preparatą, įšventintas į Britų imperijos
riterius, praneša laikraštis “The
Telegraph”.
Kai buvo kuriama viagra, S.
Kembelas dirbo bendrovėje “Pfizer”. Vaistinėse preparatas pasirodė 1998 metais. Nuo to laiko
pasaulyje parduota daugiau kaip
milijardas tablečių, padedančių
sutrikus erekcijai.
Be to, mokslininkas padėjo
sukurti kraujagysles plečiančius

redaktorei nežinant

Anykštėnai kelininkai nebe pirmus metus lieka ištikimi savo tradicijoms. Prasidėjus žiemai, vargsta,
oi kaip vargsta vairuotojai, važinėjantys rajoninės reikšmės keliu
Savičiūnai-Vaitkūnai, kol įveikia
apledėjusias stačias įkalnes ir nuokalnes, staigius posūkius. O kelininkai tradiciškai neskuba tų pavojingų
kelio ruožų pabarstyti smėlio-druskos mišiniu, nors barstytuvai kas
rytą pravažiuoja visai pro šalį,
barstydami krašto kelią AnykščiaiRokiškis. Keiksnoja kelininkus ne
tiktai privačių automobilių, bet ir
maršrutinių autobusų, pienovežių,

vaistus - kardūrą (cardura) ir
norvaską (norvasc). Tai vieni iš
populiariausių receptinių preparatų.
S. Kembelas yra daugiau kaip
110 patentų ir mokslinių publikacijų autorius. Dabar jam 73
metais. Bendrovėje “Pfizer” jis
nedirba jau 16 metų.
Egipto archeologai atrado
anksčiau nežinomos
karalienės kapą
Archeologai Egipte atkasė
anksčiau nežinomos karalienės
kapą, informuoja BBC.
Kapavietė rasta Abusire, Kairo
pietvakariuose, ir manoma, kad
ji priklauso faraono Neferefrio
(Neferefre), valdžiusio prieš 4
500 metų, žmonai arba motinai.
Egipto antikos ministras Mamduhas el Damatis (Mamdouh elDamaty) nurodė, kad jos vardas
- Kentakaves (Khentakawess) buvo įrašytas į nekropolio sieną.
Kapas rastas faraono Neferefrio
kapų komplekse.
Čekijos egiptologijos misijos
instituto vadovas Miroslavas
Barta, atradęs šį kapą, teigė,
kad karalienės kapavietės vieta
privertė ekspertus manyti, kad
karalienė buvo faraono žmona.
Čekijos archeologai taip pat
rado apie 30 indų, pagamintų iš
kalkakmenio ir vario.
M. el Damatis įsitikinęs, kad
atradimas padės sužinoti daugiau detalių apie penktąją dinastiją, kuri kartu su ketvirtąja,
buvo pirmųjų piramidžių statybų
liudininkės.
Abusiras buvo Senosios karalystės kapinės Senovės Egipto
sostinėje Memfyje.
Popiežius paskyrė 20
naujų kardinolų
Popiežius Pranciškus paskyrė
20 naujų kardinolų iš Italijos,
Portugalijos, Etiopijos, Naujosios Zelandijos, Vietnamo, Meksikos, Tailando, Urugvajaus,
Ispanijos ir Panamos, praneša
naujienų agentūra “Reuters”.
Kardinolų regalijos jiems bus
įteiktos vasario 14-ąją Vatikane.
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sprintas
Biatlonas I. Madonoje Latvijos
biatlono taurės varžybose jaunių
grupėje K.Vitkūnaitė iškovojo 1-ąją
(individualus startas) ir 2-ąją (sprintas) vietas. V.Banys individualaus
starto lenktynėse jaunių grupėje
finišavo 7-as, L.Banys – jaunučių
sprinte iškovojo 3-ąją vietą.
Slidinėjimas I. Madonoje Lietuvos jaunimo slidinėjimo pirmenybių sprinto varžybų nugalėtoju tapo
J.Drūsys, o S.Adamonytė jaunių
grupėje buvo trečia.
Sunkioji atletika. Rokiškio taurės varžybose Anykščių sunkiaatlečių komanda užėmė antrąją vietą
(varžybose dalyvavo 6 komandos).
Individualioje įskaitoje nugalėtojais
tapo R. Skapas, T. Miškeliūnas, A.
Praspaliauskas ir G. Bražaitė. G.
Klimanskas, L. Statauskas, M. Lapinskas ir M. Puodžiūnas užėmė
antrąsias vietas.
Biatlonas II. Sausio 2–5 dienomis
surengtas bendras Lietuvos ir Latvijos biatlono čempionatas bei tuo pačiu kelialapių į tarptautines varžybas
dalybos. K.Vitkūnaitė iškovojo dvi
pirmąsias vietas, L.Banys 1-ąją ir
3-ąją, D.Jankauskaitė – 2-ąją ir 4-ąją,
D.Mikoliūnas du kartus finišavo 4-as.
Iš Anykščių kilęs V.Strolia vyrų masinio starto lenktynėse iškovojo 3-ąją
vietą. K.Vitkūnaitė šiose varžybose
užsitikrino teisę startuoti Europos
čempionate, Pasaulio jaunių čempionate ir Baltijos taurės varžybose,
o L.Banys pelnė kelialapį į Europos
jaunimo olimpinį festivalį.
Slidinėjimas II. Ignalinoje vyko
Lietuvos slidinėjimo pirmenybės.
L.Jakeliūnas tapo Lietuvos vyrų slidinėjimo čempionu laisvu stiliumi rungtyje, o klasikinio stiliaus varžybose jis
finišavo antras. J.Drūsys jaunimo varžybose finišavo 1-as (laisvu st.) ir 2-as
(klasikiniu st.). S.Adamonytė užėmė
2-ąją ir 3-ąją vietas (jaunių varžybos),
Ą.Bajoravičius du kart finišavo pirmas (jaunučių grupė), F.Repečkaitė
jaunučių varžybose užėmė 3-ąją
vietą. Po šių varžybų į Europos jaunimo olimpinį festivalį pakviesta ir
S.Adamonytė.
Šaškės. V.Veršulis užėmė antrąją vietą tarptautiniame kalėdiniame
šaškių turnyre, vykusiame Dusetose
(Zarasų raj.). Z.Sriubienė laimėjo
trečiąją vietą. Varžybose dalyvavo
40 žaidėjų.

Kelininkai ištikimi tradicijoms

miškovežių, prekybininkų automašinų vairuotojai. Stebisi neatsistebi
to kelio nepriežiūra ekskursijas į
Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejų vežančių autobusų vairuotojai,
jausdamiesi tarsi čiuožykloje. Tačiau Kelių tarnybos darbuotojams
dėl to galvos neskauda.
Per Šv. Kalėdas ir ilgąjį šventinį
savaitgalį veltui šių vietovių gyventojai ir šiuo keliu važinėjantys
piliečiai laukė pasirodant kelininkų
smėlio barstytuvo- nei karto čia ši
mašina nepasirodė. Matyt, šventė
tomis dienomis ir kelininkai. Juk
tradicijos lieka tradicijomis...

Kasmet kartojasi vis tokia pat
situacija. Tradiciškai vairuotojai,
neapsikentę tokių išbandymų apledėjusiame kelyje, apie tai parašo
„Anykštai“. Pasirodžius kritinei
publikacijai, tradiciškai kelininkai
tampa rūpestingesni ir trumpam
parodo didesnį dėmesį kelio Savičiūnai- Vaitkūnai priežiūrai. Tačiau
tas rūpestingumas tradiciškai tęsiasi neilgai ir likusį žiemos gabalą
vėl tenka it kokiems cirkininkams
vairuotojams laviruoti po keliąčiuožyklą. Laimei, kad po žiemos
anksčiau ar vėliau vis tiek ateina
pavasaris, kuomet plentą sukaustęs

ledas ištirpsta ir be kelininkų malonės.
Tradiciškai telefonų knygose, kituose informacijos šaltiniuose nėra
nurodoma, kokiais telefonais būtų
galima kelininkams skambinti per
šventes, išeigines dienas, norint
informuoti apie kelių būklę, susidariusias pavojingas situacijas dėl orų
permainų. O tais telefonais, kurie
yra nurodomi, tradiciškai niekas
neatsiliepia.
Gal dėl to Kelių tarnybos darbuotojams būna tik geriau- niekas
nekvaršina galvų, nepažeidinėja jų
puoselėjamų tradicijų...

Meras lankysis kažkokiame institute
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Anykščių rajono savivaldybės
internetiniame puslapyje skelbiama šios savaitės mero Sigučio
Obelevičiaus dienotvarkė lyg ir
niekuo neypatinga. Vakar vakarą
meras praleido Anykščių koplyčioje, kur vyko poeto ir vyskupo
A. Baranausko 180-mečiui skirtas
renginys. Rytoj iš ryto meras pri-

ims gyventojus, o vėliau „vyks į
VšĮ Valstybinį turizmo institutą,
kelionės tikslas - konsultacijos
dėl kurorto statuso siekimo”. Tiesa, kas per įstaiga yra šis institutas
– neaišku, internete pavyko rasti
tik VšĮ Turizmo plėtros institutą.
Galbūt tai ta pati įstaiga, o galbūt
ir ne...

Savivaldybės
administracijos
Kultūros, turizmo ir komunikacijos
skyrius jau ne pirmą kartą pridaro
klaidų, skelbdamas rajono vadovų
darbotvarkes bei informaciją apie
vyksiančius ar jau įvykusius renginius.
Pavyzdžiui, gruodžio pradžioje
meras dalyvavo mokslinėje kon-

ferencijoje „Kūdikių raidos sutrikimų ankstyva diagnostika ir reabilitacija“. Komunikacijos skyrius
nepranešė nei kur tokia konferencija vyko, nei ką joje meras veikė
– ar dalyvavo kaip klausytojas, ar
kaip pranešėjas - praktikas (juk keturis vaikus meras užaugino, auga
ir vienas anūkas)...

